КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСІРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
приймає на навчання громадян України, іноземців, а також осіб без громадянства,
які постійно проживають на території України та мають базову або повну вищу
освіту, за такими освітньо-професійними програмами:
підготовка
(19 напрямів);

фахівців

освітньо-кваліфікаційного

рівня

“Бакалавр”

перепідготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” за
такими ліцензованими спеціальностями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Економіка підприємства»;
«Облік і аудит»;
«Фінанси»;
«Менеджмент організації»;
«Маркетинг»;
«Екологія та охорона навколишнього середовища»;
«Землевпорядкування та кадастр»;
«Лісове господарство»;
«Садово-паркове господарство»;
«Правознавство»
(Ліцензія МОНУ АВ № 529651 від 26.05.2010 року

Форма навчання – заочна (без відриву від виробництва)
за відповідними програмами підготовки і перепідготовки на умовах договору з
юридичними та фізичними особами
Термін навчання – до 2 років
Особа, яка успішно пройшла державну атестацію, отримує диплом про вищу
освіту державного зразка.
Термін прийому документів – з 12 квітня до 2 липня 2011р.
та з 4 липня до 27 серпня 2011р.
Вступні випробування проводяться 4 липня та 29 серпня 2011р.
(письмова співбесіда з основ економічної теорії, для
«Правознавство» - з основ права)

спеціальності

Перелік документів, які вступники подають у приймальну комісію:
• заява на ім’я ректора;
• 4 фотокартки розміром 3х4 см;
• копія паспорта;
• копія ідентифікаційного номеру
хто закінчив навчання:
• 2 копії диплому про повну вищу освіту, (одна з яких завірена
нотаріально);
• 2 копії додатку до диплому про вищу освіту, (одна з яких завірена
нотаріально);
• 2 копії диплому бакалавра та додатку, (одна з яких завірена
нотаріально);
хто ще навчається:
• 2 копії залікової книжки (одна з яких завірена деканатом).
Необхідні документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родимцева 19, НУБіП України,
навчальний корпус №1, кім. 12, приймальна комісія
Телефон: 258-42-63
Їхати від ст. метро “Либідська” мікроавтобусом №212
Прийом документів – щоденно з 9.30 до 16.30
Адреса деканату: вул. Героїв Оборони, 11,
навчальний корпус № 10, кім. 217
тел. 527-86-30, 527-86-56

